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คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ส่งบทความลงตีพิมพ์
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตเป็ นวารสารทาง
ด้านโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตทีม่ กี ระบวนการของ
วารสารทางวิชาการทีผ่ ่านการทบทวนโดยผูร้ ูเ้ สมอกัน และจัดตีพมิ พ์
บทความในวารสารทุก 3 เดือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติและแลกเปลีย่ นวรรณกรรม
ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องในกลุม่ ผูท้ ำ� งานด้านวิทยาศาสตร์
ผ่านการตีพมิ พ์ในรูปแบบงานวิจยั (research) บทความฟื้ นวิชา
(literature review) รายงานผูป้ ่ วย (case report) บทความ
พิเศษ (special article) และ บทบรรณาธิการ (editorial) โดย
บทความทีม่ เี นื้อหาทีแ่ สดงถึงความก้าวหน้าและความทันสมัยทาง
ด้านวิทยาศาสตร์จะเป็ นประโยชน์อย่างมากส�ำหรับนักวิจยั และนัก
วิชาการ บทความทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารนี้
จะถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ในรูปแบบของ portable document
format (pdf) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิจยั บทความฟื้ นวิชา และรายงานผูป้ ่ วย
ทีน่ ่าสนใจทางโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
2. เพือ่ สร้างสรรค์งานเขียนของนักวิจยั ตามมาตรฐานสากล
3. เพือ่ เป็ นสือ่ ประสานงานและแลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดเห็น
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ผูเ้ กี่ยวข้องในการใช้โลหิตกับ
ผูท้ เ่ี ข้ามาบริหารงานบริการโลหิต
4. เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมและข่าวสารทางวิชาการของศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่ง
ประเทศไทย
5. เพือ่ เป็ นสือ่ กลางแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์
บริการโลหิตระดับนานาชาติ โดยเฉพาะภูมภิ าคอาเซียน
การส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับพร้อมแบบฟอร์มส่งบทความลงตีพมิ พ์ในวารสาร
โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตผ่านระบบ Thai Journals
Online (ThaiJO) ทีเ่ ว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/
JHematolTransfusMed/index หรือ สามารถส่งเป็ นต้นฉบับ
จริงและส�ำเนาอีกจ�ำนวน 2 ชุด พร้อมทัง้ CD การพิมพ์ตน้ ฉบับใช้
Word for Windows ส�ำหรับบทความทางเวชศาสตร์บริการโลหิต
ส่งได้ท่ี บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนงั ต์ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 หรือโทรสาร
0-2255-5558 e-mail: nbcjournal@gmail.com โดยระบุมมุ ซอง

“ส่งต้นฉบับวารสารโลหิตวิทยาฯ” ส�ำหรับบทความทางโลหิตวิทยา
ส่งได้ท่ี บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี
50 ปี ชัน้ 10 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 e-mail: sommaphun.t@tsh.or.th
กรณีมขี ้อสงสัยในการส่งต้นฉบับผ่านระบบ ThaiJO บทความ
ทางเวชศาสตร์บริการโลหิต สามารถติดต่อสอบถามได้ทค่ี ุณธีรวรรณ
จารุภทั ธ์พนั ธ์ โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1845 e-mail:
nbcjournal@gmail.com และบทความทางโลหิตวิทยา สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ทค่ี ุณโสมพรรณ ทับเจริญ โทรศัพท์ 0-27165977 e-mail: sommaphun.t@tsh.or.th
งานวิจยั และจริยธรรมในการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ
(Research and publication ethics)
การศึกษาวิจยั ด้านมนุษย์และสัตว์ทดลองทัง้ หมดจะต้องได้รบั
การตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั ของ
สถาบัน (Institutional Review Board; IRB) การทดลองทาง
คลินิกจะต้องลงทะเบียนในการลงทะเบียนสาธารณะก่อนทีจ่ ะเริ่ม
ท�ำการวิจยั โดยวารสารยอมรับการลงทะเบียนสาธารณะตามนโยบาย
การลงทะเบียนทดลองทางคลินิก (clinical trial registration
policy) ตามคณะกรรมการระหว่างประเทศของบรรณาธิการวารสาร
การแพทย์ (International Committee of Medical Journal
Editors; ICMJE) และการวิจยั ทางคลินิกทีเ่ กี่ยวข้องกับมนุษย์
ต้องปฏิบตั ติ ามปฏิญญาเฮลซิงกิ http://www.wma.net/en/2
0activities/10ethics/10helsinki/
ผูเ้ ขียนควรตรวจสอบต้นฉบับก่อนส่งตีพมิ พ์ในวารสารเพือ่ ยืนยัน
ว่าไม่มสี ่วนใดของต้นฉบับทีค่ ดั ลอกมาจากแหล่งอืน่ ๆ และผูร้ บั
ผิดชอบบทความ (corresponding author) จะต้องกรอกแบบ
ฟอร์มวารสารเพือ่ เปิ ดเผยความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึ้นและส่งแบบ
ฟอร์มในนามของผูเ้ ขียนร่วมทัง้ หมด
เพือ่ ให้วารสารเป็ นสือ่ กลางในการเผยแพร่งานวิจยั ทีถ่ ูกต้อง
มีคุณภาพ โปร่งใส ตลอดจนสอดคล ้องกับมาตรฐานการตีพมิ พ์
นานาชาติ วารสารจึงก�ำหนดแนวทางวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี แี ละจริยธรรมของ
การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั และก�ำหนดบทบาทและหน้าทีข่ อง
ผูน้ ิพนธ์ (Author) บรรณาธิการ (Editor) และผูป้ ระเมินบทความ
(Reviewer) ตาม Committee on Publication Ethics (COPE)
ดังนี้

บทบาทและหน้าที่ของผูน้ ิ พนธ์ (Duties of authors)
1. ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งส่งผลงานทีเ่ ป็ นผลงานใหม่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริง
ไม่บดิ เบือนข้อมูล
2. หากมีการอ้างอิงผลงานผูอ้ น่ื ผูน้ ิพนธ์จะต้องรวบรวมและให้การ
อ้างอิงท้ายบทความ
3. ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งเขียนบทความวิจยั ให้ถกู ต้องตามรูปแบบทีก่ ำ� หนด
ไว้ใน “ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูส้ ่งบทความลงตีพมิ พ์”
4. ชื่อผูน้ ิพนธ์ในบทความทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
การวิจยั จริง
5. หากมีแหล่งทุนทีส่ นับสนุนงานวิจยั หรือผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ใดๆ ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งระบุไว้อย่างชัดเจน
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of editors)
1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พจิ ารณาคุณภาพของบทความ
และการตัดสินใจคัดเลือกบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ หลังจากผ่าน
กระบวนการประเมินบทความแล ้ว โดยพิจารณาจากความ
ส�ำคัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล ้องของ
เนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็ นส�ำคัญ
2. บรรณาธิการวารสารต้องไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูน้ ิพนธ์
และผูป้ ระเมินบทความ
3. บรรณาธิการวารสารต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูน้ ิพนธ์ และผู ้
ประเมินบทความแก่บคุ คลทีไ่ ม่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาทีท่ ำ� การ
ประเมินบทความ
4. บรรณาธิการวารสารต้องตรวจสอบการคัดลอกผลงานผูอ้ ่นื
(plagiarism) โดยใช้โปรแกรมทีเ่ ชื่อถือได้ หากพบการคัด
ลอกผลงาน ต้องหยุดกระบวนการประเมินบทความ และ
ติดต่อผูน้ ิพนธ์หลักทันที เพือ่ พิจารณาค�ำชี้แจงประกอบการ
ตอบรับหรือปฏิเสธการตีพมิ พ์
บทบาทและหน้าที่ของผูป้ ระเมินบทความ (Duties of reviewers)
1. ผูป้ ระเมินบทความต้องไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูน้ ิพนธ์
2. ผูป้ ระเมินบทความต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลทุกส่วนของบทความ
แก่บคุ คลทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาทีท่ ำ� การประเมินบทความ
3. ผูป้ ระเมินบทความควรประเมินบทความในเรื่องทีต่ นมีความ
เชี่ยวชาญ พิจารณาความส�ำคัญของเนื้อหาในบทความ คุณภาพ
และความเข้มข้นของผลงาน โดยไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัว หรือ
ข้อมูลทีไ่ ม่ได้รบั การรองรับมาตัดสินบทความวิจยั
4. หากมีขอ้ มูลส�ำคัญทีผ่ ูน้ ิพนธ์ไม่ได้กล่าวถึงในผลงานวิจยั ผู ้
ประเมินต้องแจ้งให้ผูน้ ิพนธ์ทราบในการประเมินบทความ
ในขณะเดียวกันหากพบว่าบทความมีการคัดลอกผลงานจาก
บทความอืน่ ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที

เรื่องที่จะลงตีพมิ พ์
l นิ พนธ์ตน
้ ฉบับ (original article) ทุกเรื่องจะได้รบั การ
ตรวจทานอ่านต้นฉบับจากคณะบรรณาธิการหรือผูท้ รงคุณวุฒจิ าก
ภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน (double-blinded review system)
นิพนธ์ตน้ ฉบับไม่ควรมีความยาวเกินกว่า 15 หน้ากระดาษพิมพ์
A4 เว้นบรรทัด พิมพ์ห่างจากขอบทุกด้านอย่างน้อย 1 นิ้ว การ
รายงานการวิจยั ควรมีขอ้ มูลเรียงตามล�ำดับดังต่อไปนี้
1. หน้าแรกประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผูน้ ิพนธ์และสถาบัน
ของผูน้ ิพนธ์ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Correspondence และ
ชื่อเรื่องอย่างสัน้ (short running title) ไม่เกิน 75 characters
with space
2. บทคัดย่อ (abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ (objective) วัสดุและวิธกี าร (materials
and methods) ผลการศึกษา (results) สรุป (conclusion) และ
ค�ำส�ำคัญ (keywords) 2-5 ค�ำ
3. เนื้อเรื่อง (text) ประกอบด้วย
¡ บทน�ำ (introduction) ประกอบด้วยเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ในการวิจยั
¡ วัสดุและวิธก
ี าร (materials and methods)
¡ ผลการศึกษา (results)
¡ วิจารณ์ (discussion)
¡ สรุป (conclusion)
¡ กิตติกรรมประกาศ (acknowledgment)
¡ เอกสารอ้างอิง (references)
¡ ตาราง (tables)
¡ รูปและค�ำบรรยาย (figures and figure legends)
l บทความฟื้ นวิชา (literature review) เป็ นเรื่องทีส
่ ่งมา
เอง หรือทางคณะบรรณาธิการขอเชิญให้เขียน ทุกเรื่องจะได้รบั การ
ตรวจทานต้นฉบับจากคณะบรรณาธิการ ไม่ควรยาวมากกว่า 15
หน้ากระดาษพิมพ์ A4 เว้นบรรทัด ประกอบด้วยข้อมูลเรียงตาม
ล�ำดับ ดังต่อไปนี้
¡ บทน�ำ (introduction)
¡ เนื้อเรื่อง (text)
¡ สรุป (conclusion)
¡ เอกสารอ้างอิง (references)
l รายงานผูป้ ่ วย (case report) เป็ นผู ้ป่ วยทีน
่ ่าสนใจต่างๆ
ทุกเรื่องจะได้การตรวจทานต้นฉบับจากคณะบรรณาธิการหรือ
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน (double-blinded
review system) มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษพิมพ์ A4
เว้นบรรทัด ประกอบด้วยข้อมูลเรียงตามล�ำดับ

บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ พร้อม keywords
2-5 ค�ำ
¡ บทน�ำ (introduction)
¡ เนื้อเรื่อง (text)
¡ สรุป (conclusion)
¡ เอกสารอ้างอิง (references)
l บทบรรณาธิการ (editorial) คณะบรรณาธิการอาจเชิญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความรูค้ วามสามารถเขียนในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับนิพนธ์
ต้นฉบับทีจ่ ะลงพิมพ์ในฉบับนัน้ ประกอบด้วยข้อมูลเรียงตามล�ำดับ
ดังนี้
¡ บทน�ำ (introduction)
¡ เนื้อเรื่อง (text)
¡ สรุป (conclusion)
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Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL.   Solid-organ
transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med.
2002;347:284-7.
l More than six authors: list the first six authors
followed by et al.

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer
AM, Schiding JK, et al.  Regulation of interstitial excitatory
amino acid concentrations after cortical contusion injury.
Brain Res. 2002;935:40-6.
• Organization as author
Diabetes Prevention Program Research Group.  Hypertension,
insulin, and proinsulin in participants with impaired
glucose tolerance.  Hypertension. 2002;40:679-86.
• Chapter in a book
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM.   Chromosome
alterations in human solid tumors.  In: Vogelstein B,
Kinzler KW, editors.  The genetic basis of human cancer.
New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
l A book with one author
Isbister J.  Clinical haematology : problem a oriented
approach.  Sydney: Williams & Wilkins; 1986.
• Volume with supplement
Geraud G, Spierings EL, Keywood C.  Tolerability and
safety of frovatriptan with short- and long-term use for
treatment of migraine and in comparison with sumatriptan.
Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.
• Issue with supplement
Glauser TA.  Integrating clinical trial data into clinical
practice.  Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S6-12.
• Journal article on the Internet
Abood S.  Quality improvement initiative in nursing
homes: the ANA acts in an advisory role.  Am J Nurs
[Internet].  2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about
1 p.].   Available from: http://www.nursingworld.org/
AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle

• Article published electronically ahead of the print
version
Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK.  Immortalization
of yolk sac-derived precursor cells.  Blood. 2002 Nov
15;100(10):3828-31.  Epub 2002 Jul 5.
• Article with a Digital Object Identifier (DOI):
Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen
DB, Bulsara MK.  Comorbidity and repeat admission to
hospital for adverse drug reactions in older adults:
retrospective cohort study.  BMJ. 2009;338:a2752. doi:
10.1136/bmj.a2752.  PubMed PMID: 19129307; PubMed
Central PMCID: PMC2615549.
• Conference proceedings
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors.  Germ cell
tumours V.  Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour
Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK.  New York:
Springer; 2002.
• Conference paper
Christensen S, Oppacher F.   An analysis of Koza’s
computational effort statistic for genetic programming.
In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi
AG, editors.   Genetic programming.   EuroGP 2002:
Proceedings of the 5th European Conference on Genetic
Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland.  Berlin:
Springer; 2002. p. 182-91.
ศึกษารายละเอียดได้ท่ี https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_
requirements.html

Instructions for Authors
Aims and scope
Journal of Hematology and Transfusion Medicine is
a quarterly peer-reviewed journal that encourages
ongoing international research and exchange of scientific literature among peers through publication of
research, review, case report, short communication
and editorial.  The articles related to the most recent
advancement in the field would be very supportive for
the researchers, scholars and academicians in hematology and transfusion medicine.  All the articles published
online are made publicly available in the PDF files for
free-of-charge.

human subjects must comply with the Declaration of
Helsinki http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/
10helsinki/.
The author should be checked your manuscript before
submit to the journal, to confirm that none of the parts
of the manuscript is plagiarized from any other sources.
The corresponding author must complete the journal
form for Disclosure of Potential Conflicts of Interest and
submit the form on behalf of all co-authors.

Manuscript preparation
Manuscripts should be submitted in the format of
Microsoft Word, the body text should be typed in Angsana,
Journal of Hematology and Transfusion Medicine is using font size 16 with 1.5 line spacing and number all
an official Journal of the Thai Society of Hematology pages in sequence.
and the National Blood Centre, Thai Red Cross Society.  
However, contributions written in English are welcomed Type of articles
from around the world, submit your manuscript using our Original Article: All submitted manuscripts being
online submission system or on the website at https:// considered for publication undergo peer-review by at
www.tci-thaijo.org/index.php/JHematolTransfusMed. least two reviewers who are experts in the field of
If you require any further information or help, please your research.  The original articles should be no more
contact the editorial office at sommaphun.t@tsh.or.th than 5,000 words in length and should contain the
following sections:
or nbcjournal@gmail.com.
l Title page that includes the full title, short running title of 75 characters with space, name(s) and
Abstracting and indexing
affiliation(s) of all author(s), email address, telephone
l Thailand Citation Index Center (TCI), our journal
and fax numbers of the corresponding author.
is indexed in the Tier 1 database of the TCI.
l Abstract is a concise summary of your research
l Google Scholar
that includes the objective, materials and methods,
results, conclusion and at least 2 and up to 5 keywords.  
Research and publication ethics
All human and animal research studies must be reviewed The length is limited to 250 words.
l Introduction and Objective
and approved by the author’s Institutional Review Board
l Materials and Methods
(IRB).  The clinical trials must be registered in a public
l Results
registry prior to enrollment, the journal accepts public
l Discussion
registry that follow the International Committee of Medical
l Conclusion
Journal Editors (ICMJE) clinical trial registration policy
l Acknowledgment
(http://www.icmje.org).  The clinical research involving

l
l
l

References  
Tables  
Figures and Figure legends

Literature Review: Literature review is generally solicited
by the Editor-in-Chief, however, authors who wish to
submit a review article are invited to contact the editorial
office prior to submission.  The review articles should
be no longer than 5,000 words and should include the
following sections:
l Introduction
l Text
l Conclusion
l References
Case Report: Submissions will be considered for publication by the editor.  Case reports should contain the
briefly review the relevant literature, the text is limited
to 5,000 words and must include the following sections;
l Abstract should be concise, contain no more
than 250 words and 2- 5 keywords are required.
l Introduction
l Text
l Conclusion
l References
Short Communication: Short communication is a brief
summary of recently updated articles from high quality
journals in Hematology. It is usually written by editorial team.
Editorial: Editorial is generally written by Editorial Board
members that focuses on the issues related to the publishing articles.
References
l Standard journal article (less than six authors)
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL.  Solid-organ transplantation in HIV-infected patients.  N Engl J Med.
2002;347:284-7.

Standard journal article (more than six authors)
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer
AM, Schiding JK, et al.  Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion
injury.  Brain Res. 2002;935:40-6.
l Article published electronically ahead of the print
version
Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK.  Immortalization of yolk sac-derived precursor cells.  Blood. 2002
Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5.
l Book chapter
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM.   Chromosome
alterations in human solid tumors.  In: Vogelstein B,
Kinzler KW, editors.  The genetic basis of human cancer.
New York: McGraw-Hill; 2002:93-113.
l Volume with supplement
Geraud G, Spierings EL, Keywood C.  Tolerability and
safety of frovatriptan with short- and long-term use for
treatment of migraine and in comparison with sumatriptan.  Headache. 2002;42(Suppl 2):S93-9.
l Issue with supplement
Glauser TA.  Integrating clinical trial data into clinical
practice.  Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S6-12.
l Journal article on the Internet
Abood S.  Quality improvement initiative in nursing
homes: the ANA acts in an advisory role.  Am J Nurs
[Internet].  2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about
1 p.].   Available from: http://www.nursingworld.org/
AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle.
l Article with a Digital Object Identifier (DOI):
Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen
DB, Bulsara MK.  Comorbidity and repeat admission
to hospital for adverse drug reactions in older adults:
retrospective cohort study.  BMJ. 2009;338:a2752. doi:
10.1136/bmj.a2752. PubMed PMID: 19129307; PubMed
Central PMCID: PMC2615549.
l Conference proceedings
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors.  Germ cell tumours
V.  Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference;
2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.
l

Conference paper
Christensen S, Oppacher F.  An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic programming.  In:
Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG,
editors.   Genetic programming.   EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic
Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland.  Berlin:
Springer; 2002. p. 182-91.
l

Table: Table must be presented at the end of manuscript
on separate pages and numbered consecutively with
Arabic numerals.

Figure: Electronically submitted figures should be in
one of the following formats: portable data format (.pdf),
tiff, bitmap (.bmp), jpeg (.jpg).
Image File: Image file of Hematology should be submitted in JPEG format.  Image should have a minimum
resolution of 600 dpi or higher.

แบบฟอร์มส่งบทความลงตีพมิ พ์ใน
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
วันที.่ ..........เดือน.............................พ.ศ. ...................
เรื่อง ส่งบทความและลายมือชื่อยินยอมของผูน้ ิพนธ์
เรียน บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
สิง่ ที่สง่ มาด้วย (โปรดกาเครื่องหมาย ü ใน q)
			q บทความ จ�ำนวน.............หน้า
q รูปภาพ จ�ำนวน...........ภาพ
			q ตาราง
จ�ำนวน.............ตาราง q ไฟล์ขอ้ มูล จ�ำนวน...........ไฟล์
		l ประเภทบทความที่สง่
			q นิพนธ์ตน้ ฉบับ (Original article)
q บทความฟื้ นวิชา (Literature review)
			q บทความพิเศษ (Special article)
q รายงานผูป้ ่ วย (Case report)
			q บทบรรณาธิการ (Editorial)
q บทวิจารณ์ผูป้ ่ วย (Case discussion)
			q กรณีผูป้ ่ วยทีน่ ่าสนใจ (Interesting case)
ชื่อบทความ.................................................................................................................................................................
			.. .................................................................................................................................................................................
l รายชื่อผูน้ ิ พนธ์ทกุ คนพร้อมลายมือชื่อยินยอมให้ลงตีพมิ พ์ในวารสารนี้ รับรองว่าบทความนี้ ยงั ไม่เคยตีพมิ พ์มาก่อน และ
ขณะนี้ ไม่ได้ย่นื ให้วารสารอืน่ พิจารณาอยู่ ยืนยันว่าผูน้ ิ พนธ์ทกุ ท่านไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนใดๆ ที่ได้จากการตีพมิ พ์เผย
แพร่บทความนี้ (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียดและส่งให้บรรณาธิการด้วย) นอกจากนี้ ผูน้ ิ พนธ์ทกุ ท่านได้อา่ นและรับรองบทความ
นี้ แล้ว
1............................................................................ลงชื่อ............................................................................................
2............................................................................ลงชื่อ............................................................................................
3............................................................................ลงชื่อ............................................................................................
4............................................................................ลงชื่อ............................................................................................
5............................................................................ลงชื่อ............................................................................................
6............................................................................ลงชื่อ............................................................................................
7............................................................................ลงชื่อ............................................................................................
8............................................................................ลงชื่อ............................................................................................
9............................................................................ลงชื่อ............................................................................................
บุคคลและสถานทีต่ ดิ ต่อ. ............................................................................................................................................
E-mail address.........................................................................................................................................................
โปรดส่งแบบฟอร์มนี้ กลับที่
		l บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบ์ ริการโลหิต  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ถนนอังรีดูนงั ต์
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  โทรสาร : 0-2255-5558   e-mail: nbcjournal@gmail.com
หรือที่ l บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบ์ ริการโลหิต สมาคมโลหิตวิทยาแห๋งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ชัน้ 10 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
e-mail: sommaphun.t@tsh.or.th

Journal of Hematology and Transfusion Medicine
Disclosure of Potential Conflicts of Interest Form
Given Name (First Name) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Surname (Last Name) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Are you the corresponding author?           

Yes                     No

Manuscript Title ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Manuscript Identifying Number (if you know it) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Did you and co-authors receive payment or services from a third party (government, commercial, private
foundation, etc.) for any aspect of the submitted work.
Are there any relevant conflicts of interest?
Yes  
  No
If yes, please describe any potential conflicts of interest (disclosure statement)
Author Name

Disclosure

Signature

Do you have any patents, whether planned, pending or issued, broadly relevant to the work?
Yes  
  No
Corresponding author declaration: Herewith I confirm that the contributors’ and conflicts of interest statements
included in this paper are correct and have been approved by all co-authors.
Corresponding author signature
_____________________________         Date_____/_____/________
                                                         DD  / MM /  YYYY

ใบแสดงความจ�ำนงลงโฆษณาในวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
ข้าพเจ้าในนามบริษทั ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
สถานทีต่ งั้ บริษทั ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
โทรศัพท์....................................................แฟ็ กซ์....................................................... อีเมล์.........................................................
ขอแสดงความจ�ำนงลงโฆษณาในวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
จ�ำนวนพิมพ์ 1,000 เล่มต่อฉบับ ปี ละ 4 ฉบับ ออกราย 3 เดือน
1.   ด้านในปกหน้า ราคา 15,000 บาท/ฉบับ ปี ละ 60,000 บาท (ขนาด A4)
2.   ใบแทรก 1 ใบ ราคา 10,000 บาท/ฉบับ ปี ละ 40,000 บาท (ขนาด A4)
3.   พิมพ์ในหน้าทีว่ า่ ง ราคา 7,500 บาท/ฉบับ ปี ละ 30,000 บาท (ขนาด A4)
4.   ทีค่ นั ่ หนังสือ
ราคา 5,000 บาท/ฉบับ ปี ละ 20,000 บาท (1 บริษทั /ฉบับ)
พร้อมกันนี้ได้ส่งใบแทรกจ�ำนวน..................ใบ
เพือ่ ลงในวารสารฯ ประจ�ำปี พ.ศ.................จ�ำนวน..............ฉบับ (ฉบับที.่ ........ )
เป็ นจ�ำนวนเงิน.....................................บาท (.................................................. )
กรุณาสัง่ จ่ายเช็คในนาม “สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย”
ส่งมาที่ น.ส. ปภาวินศ์  เฮงรุ่งตระกูล
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชัน้ 10  เลขที่ 2  ซอยศูนย์วจิ ยั   ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่  
แขวงบางกะปิ    เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
โทร 0-2716-5977-8    แฟ็ กซ์  0-2716-5978
(ลงชื่อ).............................................................
(.............................................................)
        ผูจ้ ดั การบริษทั หรือผูม้ อี ำ� นาจสัง่ จ่ายเงิน
           วันที่ .........................................

สารบัญ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564
บรรณาธิการแถลง
l
l

ศศิธร  เพชรจันทร..........................................................................................................................................................1
กาญจนา  จันทร์สูง.........................................................................................................................................................2

บทบรรณาธิการ

ความส�ำคัญของ Genotype frequency.........................................................................................................................3
			พิมล  เชี่ยวศิลป์
l Polycythemia vera (PV).............................................................................................................................................5
			เอกรัฐ  รัฐฤทธิ์ธาํ รง
l

นิ พนธ์ตน้ ฉบับ

ความถี่ของจีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-11, HPA-13, -14, -15 และ HPA-17 ในผูบ้ ริจาคโลหิตคนไทย.............................9
			ธานน  อินอรวงศ์สกุล   ชาย  ฤกษ์ชยั    อรรถพล  ศรีสุดดี   ศรีประไพ  ขนุนทอง   ศิรลิ กั ษณ์  เพียรเจริญ
ภาวิณี  คุปตวินทุ และ มยุร  ี เก่งเกตุ
l Frequencies of HPA-1 to HPA-11, HPA-13, -14, -15 and HPA-17 in Thai blood donors................................17
			Thanon Inornwongsakul, Chai Roekchai, Atthapol Srisuddee, Sriprapai Khanuntong,
Sirilak Phiancharoen, Pawinee Kupatawintu and Mayuree Kengkate
l ความต้องการใช้โลหิตของผูป้ ่ วยที่ได้รบั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิ ดเม็ดโลหิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์................25
			วรรณวิมล  ยินดี และ จรินทร์  บัวแก้ว
l รูปแบบการจัดหาโลหิตและผลกระทบต่อการจัดการโลหิตของ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนื อตอนล่าง
		 ในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ปี พ.ศ. 2563....................................................................................................35
			ทรงฤทธิ์  เลิศไพศาลกุล   รภัสสา  พรมศิลา   วรรณศิร  ิ ทิพย์สุวรรณกุล   นิททิยพ์ นั ธุ  ์ เพ็ชรศรี
ธนาพร  รอดวิหก และ สาธิต  เทศสมบูรณ์
l Safety and efficacy of a liquid formulation of deferiprone (GPO-L-ONE®) monotherapy among
		 iron-overloaded young children with transfusion-dependent thalassemia....................................................47
			Ampaiwan Chuansumrit, Duantida Songdej, Nongnuch Sirachainan,
Pakawan Wongwerawattanakoon, Praguywan Kadegasem and Werasak Sasanakul
l Clinical characteristics and outcomes of patients with polycythemia vera in Thailand:
		 a single center study...............................................................................................................................................57
			Suprang Suttantapidok and Weerapat Owattanapanich
l

บทความฟื้ นวิชา

Immunothrombosis..................................................................................................................................................65
			Pantep Angchaisuksiri
l

รายงานผูป้ ่ วย

Therapeutic plasma exchange as a treatment of a dengue encephalopathic patient..................................79
			Aphisit Thongthaisin, Jettawan Siriaksorn, Siwaporn Boonyasuppayakorn
and Phandee Watanaboonyongcharoen
l มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิ ดมัยอีลอยด์ ที่มีการกลับเป็ นซ�้ำของโรคเฉพาะในระบบประสาท
		 ภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก.....................................................................................................................................87
			นลิตา  ดีพจิ ารย์   ปิ ต  ิ เตชะวิจติ ร์   สุภานัน  เลาหสุรโยธิน   กาญจน์หทัย  เชียงทอง   หรรษมน  โพธิ์ผ่าน
ดารินทร์  ซอโสตถิกลุ และ ปัญญา  เสกสรรค์
l

บทความพิเศษ

โรคโคโรน่ าไวรัส 2019 (COVID-19) กับงานบริการโลหิต
		 Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and blood transfusion service............................................................93
			อุษณีษ ์ ชเนตต์มหรรฆ์ และ กัลยา เกิดแก้วงาม
l ทิศทางโรคฮีโมฟี เลียในประเทศไทย............................................................................................................................103
			อ�ำไพวรรณ  จวนสัมฤทธิ์
l

ย่อว ารสาร

Red cell genotyping by multiplex PCR identifies antigen-matched blood units for
		 transfusion-dependent Thai patients..................................................................................................................111
			อ�ำนาจ  ศิรวิ งษ์
l Comparison Between Non-vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants and Low-Molecular-Weight
		 Heparin in Asian Individuals With Cancer-Associated Venous Thromboembolism...................................113
			รัฐพันธ์  ละมูล
l

